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Att vara bron till den Nya Världen 
 

Kära vänner, min kära familj. Jag älskar er alla djupt. Jag är från en vänskaplig plats. Jag är er 
jämlike, jag är ingen Mästare som står över er. Jag vet vad det vill säga att vara människa på 
Jorden och att uppleva djupa känslor av tvivel, rädsla och ilska. Jag vill att ni alla ska ha 
förbarmande med er själva och alla känslor ni har. Men framför allt vill jag att ni ska vara 
medvetna om er storhet. 
 
I denna dag och i denna tid, går vi in i en ny verklighet på Jorden. Ett ny medvetande har 
fötts. Det är ett medvetande som bygger på hjärtat och baseras på den enhet vi alla delar. Ni 
längtar alla efter att detta medvetande ska manifesters på Jorden, och ni lever för det – det är 
ert högsta ideal. Men vad jag skulle vilja inpränta i er är att ni är bärare av detta 
medvetande. Detta är inget som händer utanför er. Det är inte något ni behöver vänta på, 
och ni behöver inte förlita er på andra för att få meddelanden eller förutsägelser om 
framtiden. Ni är centrum för denna omvandling. Det är ni som är födelsekanalen för denna 
nya energi, och jag ber er att verkligen stå upp och vara allt som ni är, eftersom jag ser att 
många av er tvekar. Era hjärtan är öppna och ni sträcker er efter detta medvetande. Ni 
längtar intensivt efter denna vibration av enhet, men ni är också rädda. 
 
Det finns två olika typer av vibrationer på Jorden. Det finns den gamla rädsloenergin som har 
skrämt er under så långa tider att den till och med har förankrat sig i er kropps celler. Ni 
reagerar utifrån rädsla, och under långa tider är det vad ni har fått lära er att göra. Ni har fått 
höra att om ni vill överleva, måst ni agera som en liten individ, inte som en stor. För att bli en 
”bra/god” människa innebär alltför ofta att lyssna till rädslans röst. Den nya vibrationen är 
dess motsats. Känn den – den nya vibrationen är full av glädje! Den nya vibrationen 
uppmanar er att vara fantastiska, att dela med er av era talanger och att vara stolta över er 
själva. 
 
Hur rör man sig mellan dessa båda energier? Ibland får ni kontakt med den högre 
glädjevibrationen och den får er att känna er extatiska, som om ni var lite berusade, därför att 
den påminner er om Hemma, er Själsenergi. Ni rörs till tårar och ni vet djupt inom er att det 
är så här ni vill känna. Ni vill känna det i ert arbete och också i era relationer. Ni vill känna 
det i allt ni gör. 
 
Jag vill ge er en liten övning. Föreställ er att den nya vibrationen av glädje och ljus och 
överflöd kommer till er nu. Jag är här, jag står i mitten av den här cirkeln, och med mig finns 
ett otal guider och vänner, som ler mot er och väntar på att få erbjuda er denna nya vibration, 
som faktiskt är er Själs vibration. Jag ber er att ta emot den, och att vara uppmärksamma på 
om det finns något inom er som gör motstånd mot denna nya vibration. Ni kanske märker en 
spänning i kroppen, som orsakas av motstånd eller rädsla. Vad jag ber er att göra är att 
identifiera vilka delar av er som inte kan smälta samman med den nya vibrationen. Och 
snälla, ge motståndsenergin ett ansikte och låt den visa sig för er som ett barn.  
 
Inom er finns ett barn som är rädd för att överlämna sig till denna nya vibration. Den litar 
inte på den, eftersom detta barn inte har lärt sig tillit. Jag ber er att vara mycket medvetna 
om detta barn, eftersom det är nyckeln. Vad jag ser hända er är att ni lever i två verkligheter 
samtidigt. Ibland känner ni er väldigt inspirerade och upprymda, och vid andra tillfällen faller 
ni tillbaka i gamla vibrationer och rädsla övermannar er. Allt ni tidigare kände i ert hjärta, er 
sanning, verkar försvinna och ni känner er nedstämda eller blockerade från att gå framåt. 
Några av er upplever även en känsla av hopplöshet. Ni känner att ni inte hör hemma på 
Jorden, ni vill till och med lämna den. Det är därför det är så viktigt att förstå vad som ligger 



bakom rädslan. Det är ett skrämt barn och ni kan hjälpa det; däri ligger er sanna storhet. 
 
Er storhet handlar inte så mycket om att ni kan känna enhet, utan om att ni kan nå ut från 
denna enhet till det som finns i mörkret. Om ni inte hedrar och förstår detta räddhågade barn 
inom er, då kan ni inte till fullo gå in i den nya vibrationen. Så bjud in det här barnet att nu 
komma närmare er. Låt det uttrycka sin smärta för er och tillåt det uttrycka det fritt och till 
och med överdriva det. Vad är dess djupaste rädsla?  
 
Det är när ni är helt bekanta med det här barnet, denna inre närvaro, som ni kan lägga armarna 
om det och rädda det från den rädsla som har överväldigat det. Rädsla kan visa sig på många 
olika sätt. Den kan visa sig genom depression, men också genom ilska och att inte vilja vara 
med i denna verklighet; en misstro mot andra människor eller en önskan att fly, och det kan 
leda till alla möjliga typer av destruktiva beteenden. Men om ni kan se bakom det destruktiva 
beteendet och förstå ett skrämt barn, kan ni sträcka fram en medkännande hand. 
 
Idag kan vi göra det här tillsammans. Föreställ er att ni har ert eget barn framför er. Det lutar 
sig emot er med ansiktet vänt mot cirkelns mitt. Tala om för ert barn att det är tryggt. Var 
medvetna om att uppleva Ljuset kan vara skrämmande för detta barn. Jag inbjuder er att 
känna energin som vi, jag och guiderna som är närvarande här, sänder till detta barn. Vi 
närmar oss ert barn med tålamod och ömhet. Vi älskar det för den det är just nu. Kan ni känna 
denna kärlek från oss? 
 
Att verkligen hela er själva innebär att sjunka ner i mörkret, och förmågan att göra det är 
er storhet. Detta är Kristusenergins innersta väsen. Det avskiljer inte, det accepterar inte en 
skillnad mellan Mörker och Ljus, eftersom det vet att enhet finns överallt. 
 
Mitt budskap till er idag är att ni är bärarna av Kristusenergin i dessa tider. Först av allt, ni 
tillämpar den i era egna liv. Ni vänder er inte bort från verkligheten, ni vänder er inte bort från 
rädsla eller mörker när ni ser det. Istället knäböjer ni inför det och frågar: ”Var finns barnet 
inom mig?” Var inte rädda för mörkret, eftersom det är er rädsla för mörkret som hindrar er 
från att träda in i den nya vibrationen.  
 
Ni bär alla på minnen inom er själva, inte bara från denna livstid, utan även innan dess. Ni har 
minnen av ögonblick där rädslan övermannade er och ni förlorade fotfästet. Det är därför ni 
ibland känner er vilsna och inte tror på er storhet. Men jag säger er att det är dags för 
förändring nu. Och ert sanna uppdrag är inte bara att lämna den gamla energin bakom er 
och gå in i den nya, utan att föra in den nya kärleks- och glädjeenergin till den gamla, för att 
läka det inre barnet, och för att läka samhället som det är nu. Därför att detta är resultatet; 
detta är vad som händer när människor helar sig själva individuellt, energin flödar ut i 
samhället. Det kommer att införlivas i utbildningsinstitutioner, även inom politik och medicin, 
och den nya vibrationen kommer att träda in fredligt, utan strid. 
 
Ni har förmågan att göra det, och jag tackar er för att ni är här idag. 
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